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3.1.
Effektivt vern mot  
diskriminering – sanksjoner?
Ombudet skal være et alternativ til domstolene, og saksbehandlingen er i hovedsak 
enklere og raskere. Ombudet skal være et lavterskeltilbud og saksbehandlingen er 
gratis. Selv om ombudets konklusjoner ikke kan tvinges igjennom, gir uttalelsene 
et godt grunnlag for frivillige løsninger. Mange klagesaker ender med økonomisk 
kompensasjon til klager.

Mens ombudet gir ikke-bindende uttalelser, har Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda vedtakskompetanse og kan pålegge den ansvarlige å stanse 
eller rette opp det diskriminerende forholdet, for eksempel lønnsforskjell i strid med 
likestillingsloven § 5.

Nemndas vedtakskompetanse er imidlertid begrenset når det gjelder 
forvaltningens vedtak, når det gjelder beslutninger om ansettelse. I slike tilfeller kan 
nemnda gi uttalelser om et forhold er i strid med diskrimineringslovgivningen. Men 
på grunn av tredjemanns rett til stillingen, kan nemnda ikke pålegge en arbeidsgiver 
å omgjøre et ansettelsesvedtak. Det vil heller ikke domstolen kunne gjøre.

ombudets rolle  
og rettslige 
verktøy
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I disse sakene vil erstatning og oppreisning kunne kompensere for det 
diskriminerende forholdet. Det samme gjelder ved salg av bolig i strid med forbudet 
mot diskriminering på grunn av etnisitet og nasjonal opprinnelse. Dersom en 
selger velger å selge til en kjøper med et lavere bud, i strid med forbudet mot 
diskriminering, skal ikke denne kjøperen som tredjepart bli skadelidende som følge 
av at selger handlet i strid med diskrimineringsforbudet.

I saker der det ikke er mulig å vente til nemnda har fattet vedtak, har ombudet 
adgang til å fatte rettslig bindende vedtak. Det kan for eksempel gjelde utlysning 
av ledig stilling hvor enkelte vilkår strider mot diskrimineringsforbudene i 
likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
eller arbeidsmiljøloven. Ombudet varslet om mulig bruk av slikt vedtak i hastesaker 
tre ganger i 2008. Det har i 2008, i likhet med 2006 og 2007, ikke vært nødvendig å 
fatte vedtak i hastesaker, fordi den som har mottatt et slikt varsel har rettet seg etter 
ombudets uttalelse og endret den lovstridige annonseteksten. 

Verken ombudet eller nemnda kan tilkjenne klager erstatning eller oppreisning. 
Slike krav må i dag fremmes for domstolene. Helt siden før etableringen av 
ombudet, har det vært diskutert om ombudet eller nemnda burde ha myndighet til 
å tilkjenne oppreisning i diskrimineringssaker. Dette er en diskusjon som ikke er 
over. Ombudets og nemndas sanksjonsmuligheter er sentrale spørsmål i forbindelse 
med arbeidet utvalget som utreder lovforslag om et helhetlig diskrimineringsvern 
(Graverutvalget) gjør i disse dager.

Sak 08/1052
Innspill til Graverutvalget –  
ombudet og nemndas sanksjonsmuligheter

Graverutvalget ble oppnevnt i statsråd 1. juni 2007 for å legge frem forslag til 
en ny helhetlig diskrimineringslov. Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
har kommet med innspill til utvalget når det gjelder håndhevingsapparatenes 
sanksjonsmuligheter. 

Etter gjeldende lovgivning har verken Likestillings- og diskrimineringsombudet 
eller Likestillings- og diskrimineringsnemnda myndighet til pålegge noen å 
betale oppreisning i saker hvor det er slått fast at diskriminering har funnet sted. 
 I forbindelse med arbeidet med ny felles diskrimineringslov, har det vært et tema 
om håndhevingsorganene bør ha slik kompetanse, eller om det fortsatt skal være 
slik at oppreisningsspørsmålet må behandles av domstolene. LDO har gitt innspill 
om ombudets erfaring med frivillig løsning i saker, og en skriftlig presentasjon 
av argumenter for og i mot at nemnda skal ha kompetanse til å behandle krav om 
oppreisning. 

Ombudets erfaring med frivillig løsning 
Om lag 50 prosent av ombudets uttalelser fastslår lovbrudd. De fleste av sakene blir 
ikke påklaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 

Graverutvalget stilte spørsmål om hva som skjer med de sakene som ikke 
påklages. Ombudet har ingen systematisk oversikt over hva som skjer i disse sakene. 
Fra høsten 2007 har ombudet imidlertid regelmessig kommet med oppfordring 
til at partene skal komme til en minnelig løsning, med henvisning til reglene om 
oppreisning og erstatning. Ombudet har lagt frem eksempler på saker hvor det er 
oppnådd minnelig løsning for diskrimineringslovutvalget. I flere av sakene er det 
gitt økonomisk kompensasjon.

Minnelig løsning trenger ikke nødvendigvis være en løsning som innebærer 
økonomisk kompensasjon. Eksempler på andre former for minnelige løsninger, har 
vært at personer som er blitt nektet å bruke religiøse hodeplagg på arbeidsplassen, 
likevel har fått lov til å bruke hodeplagget. Urimelige forsikringsvilkår er blitt 
endret. En diskriminert arbeidstaker har fått tilbud om fast stilling, og så videre.
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Ombudet har også vist til flere saker hvor frivillig løsning ikke ble oppnådd, til 
tross for at den innklagede erkjente at diskriminering hadde funnet sted.

Argumenter for og i mot at nemnda   
skal behandle krav om oppreisning
I sitt skriftlige innspill til diskrimineringslovutvalget, satte nemnda og ombudet 
opp en oversikt over argumenter for og i mot at nemnda skal behandle krav om 
erstatning. I tabellen nedenfor følger en oversikt over de viktigste argumentene som 
fremkom av innspillet.

argumenter for å gi nemnda  
kompetanse til å tilkjenne  

oppreisning

argumenter mot å gi nemnda  
kompetanse til å tilkjenne  

oppreisning

Styrkeforholdet mellom partene 
Partene får likere behandling fordi ombudet 
og nemnda er et lavterskeltilbud.

En endring i rettshjelpsloven, slik at  
nemnda gis kompetanse til å gi anbefaling 
om fri sakførsel i saker som er egnet for  
domstolsbehandling, kan være en bedre  
løsning. 

Et annet tiltak kan være å tilføre  ombudet 
tilstrekkelig med ressurser  slik at ombudet 
kan opptre som partshjelper i saker.

Gjerningspersonens rettssikkerhet
Saksbehandlingstiden er kortere enn i  
domstolene. Nemnda har også lavere  
restanser.

At nemnda er plassert i Oslo. 

Effektive og avskrekkende sanksjoner   
for den som mener seg diskriminert

Nemndbehandlingen er effektiv og har lave 
kostnader. Virkningen av nemndvedtakene 
blir større.

Det blir flere saker om oppreisning og et  
veiledende nivå for når oppreisning ilegges  
og om nivået på beløpet. Dette mangler  
i dag.

Nemnda er et organ med særskilt   
kompetanse knyttet til likebehandling  
og diskriminering. 

Nemndvedtak er mindre kjent enn  
avgjørelser fra domstolene. Den  
allmennpreventive effekten blir dermed 
mindre.

Domstolsavgjørelser har større  
rettskildemessig verdi.

Andre argumenter
Partene må uansett bringe saken inn for 
domstolene for å få avklart et eventuelt 
erstatningskrav.
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3.2.
Ombudet som rettens venn  og partshjelper
Tvisteloven §§ 15-7 og 15-8 gir ombudet adgang til å opptre som partshjelper og 
«rettens venn». Ombudet kan gi retten nødvendig rettslig grunnlag for å utrede 
spørsmål om diskriminering. Muligheten til å opptre som rettens venn, har hittil 
ikke vært benyttet av ombudet. I saker som reiser spørsmål om diskriminering, 
kan ombudet opptre som partshjelper ved siden av den diskriminertes 
prosessfullmektig. Ombudet fikk anledning til å være partshjelper for første gang 
i 2008, i sak omtalt nedenfor. En kvinne påsto at hun ble utsatt for en ugyldig 
oppsigelse på grunn av graviditet. Kvinnen vant frem og ble tilkjent både erstatning 
og oppreisning.

Partshjelper
Kjersti Bang–AS Sande Reisebyrå

Saken var anlagt av Kjersti Bang mot reisebyrået. Bakgrunnen var at hun hadde søkt 
på stillingen som daglig leder i selskapet. Etter lengre tids forhandlinger med daglig 
leder og hovedaksjonær i selskapet om vilkårene for ansettelse, mente Bang at hun 
hadde blitt ansatt. Hun skulle tiltre i april 2007. Da hun informerte selskapet om at 
hun var blitt gravid, gikk imidlertid selskapet fra denne avtalen og besluttet å ikke 
ansette henne. 

Selskapet bestred at Bang hadde blitt ansatt, og hevdet at ansettelsesprosessen 
ikke var blitt avsluttet på grunn av graviditeten. I lagmannsretten ble det gjort 
gjeldende at den egentlige grunnen til at Kjersti Bang ikke ble ansatt, var at 
selskapet hadde ansatt en bedre kvalifisert søker.

Saken ble først behandlet av ombudet i 2007 – omtalt i Praksis 2008 – hvor 
konklusjonen var at Bang var blitt forskjellsbehandlet i strid med likestillingsloven.

Kjersti Bang besluttet imidlertid å bringe saken inn for retten, fordi hun mente 
at behandlingen av henne også var i strid med arbeidsmiljøloven. Ombudet hadde 
ønsket å opptre som partshjelper, men dette ble avslått av tingretten. I stedet 
opptrådte ombudet som vitne i saken. 

Saken endte med at tingretten fant at Bang ikke hadde blitt ansatt, og at det 
derfor ikke forelå noe brudd på arbeidsmiljøloven. Det ble imidlertid konstatert 
brudd på likestillingsloven. Bang ble tilkjent erstatning med kr. 112.731 og 
oppreisning med kr. 100.000. Hun var misfornøyd med utfallet og anket saken inn 
for lagmannsretten.

Lagmannsretten avholdt hovedforhandlinger i saken 4.–5. desember 2009. 
Ombudet var partshjelper i saken.

Retten kom først til at partene i saken hadde inngått en bindende avtale 
om ansettelse. At det ikke var underskrevet noen ansettelsesavtale, hadde ikke 
betydning for lagmannsrettens konklusjon. Derimot ble det lagt vekt på at partene 
hadde blitt enige om alle vesentlige punkter i ansettelsesavtalen. Kjersti Bang hadde 
fått tilsendt utkast til ansettelsesavtale, og partene var også enige om tidspunktet 
for tiltredelse. Lagmannsretten fastslo derfor at oppsigelsen var ugyldig da hun ikke 
hadde fått tiltre stillingen som daglig leder.

Lagmannsrettens konklusjon var at hun hadde krav på erstatning for økonomisk 
tap med kr. 83.247 og oppreisning med kr. 150.000. Hun fikk også dekket sine egne 
saksomkostninger. Hun fikk ikke dekket tap av fremtidig erverv.

Du kan lese hvordan Kjersti Bang selv opplevde denne kampen på s. 32.
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Rettshjelp
Ombudet har i 2008 også gitt kommentarer til stortingsmeldingen om  
retts hjelp, som ble lagt frem i april 2009. Ombudet har gjennom sitt arbeid sett  
at det er et udekket behov for rettshjelp. Ombudet har blant annet pekt på at  
mangel på rettshjelp fører til at deler av minoritetsbefolkningen ikke får oppfylt 
rettig hetene sine.

Sak 08/1047
Rettshjelpsmeldingen

Likestillings- og diskrimineringsombudet ga høsten 2008 innspill til 
stortingsmeldingen om rettshjelp (Rettshjelpsmeldingen). Gjennom sitt 
arbeid med diskrimineringssaker har LDO sett at det er et rettshjelpsbehov 
i befolkningen som ikke dekkes gjennom LDO sitt arbeid. Ombudet mener 
derfor at det er behov for endringer i rettshjelpssystemet, og kom med 
konkrete anbefalinger overfor departementet. 

Det tidligere rettshjelpstilbudet ved Senter mot etnisk diskriminering (SMED) 
ble lagt ned da SMED ble innlemmet i Likestillings- og diskrimineringsombudet i 
januar 2006. Likestillings- og diskrimineringsombudets erfaring, er at manglende 
rettshjelp fører til at mange personer, og spesielt mange i minoritetsbefolkningen, 
ikke får tilgang på rettighetene sine. Et godt tilrettelagt rettshjelpssystem har en 
sentral rolle i styrkingen av diskrimineringsvernet.

Ombudet mener at diskrimineringssaker må gjøres til prioriterte saker for fritt 
rettsråd etter rettshjelpsloven. Pr. idag bringes svært få saker om diskriminering 
inn for domstolene. Å få avklart diskrimineringsspørsmål hos domstolene, er 
viktig for rettskildesituasjonen – og for ombudets arbeid. En reduksjon av den 
økonomiske risikoen ved å ta en sak til domstolene, kan føre til at flere bringer 
diskrimineringssaker inn i det offentlige rettsapparatet. Ombudet anbefaler at det 
gis fri sakførsel i prinsipielt viktige diskrimineringssaker.

Ombudet mener videre at rettshjelpsloven bør endres, slik at det er søkerens 
personlige behov for rettshjelp som utløser retten til hjelp. Etter dagens 
rettshjelpslov, er det sakens karakter, og ikke søkerens behov, som er det 
avgjørende.

Ombudet ser at mange har behov for rettshjelp for eksempel på grunn av 
språkproblemer, eller kognitive vansker som for eksempel lese- og skrivevansker. 
I innspillet til stortingsmeldingen om rettshjelp, har ombudet anbefalt at 
inntektsgrensen fjernes for personer som er berettiget til rettshjelp på grunn av 
personlige behov.

Ombudet har også tatt til orde for at organisasjonene som yter rettshjelp bør 
styrkes, slik at de får en reell mulighet til å yte rettshjelp til personer som utsettes 
for diskriminering.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har videre anbefalt en styrking av LDO 
sitt budsjett, slik at ombudet kan arbeide mer aktivt når det gjelder å tre inn som 
partshjelper i rettssaker om diskriminering. Etter ny tvistelov har ombudet adgang 
til å opptre som partshjelper. En slik rolle bidrar utvilsomt til at personen som har 
vært utsatt for diskriminering, får styrket sin sak. Partshjelperrollen forutsetter 
imidlertid pr. idag at den diskriminerte har ressurser til å bringe saken inn for 
domstolene.
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3.3.
Ombudet som høringsinstans  
i politikkutforming 

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir innspill i en rekke høringsprosesser.  
 I løpet av 2008 skrev ombudet 62 høringsuttalelser. 

I det følgende blir det trukket frem to saker; den ene om ombudets innspill til 
Voldtektsutvalget og den andre til høringen Med barnet i fokus. Andre høringer og 
innspill til lovprosesser vi har ønsket å fremheve, er plassert tematisk i de andre 
kapitlene.

Fra ord til handling –  
ombudets innspill til Voldtektsutvalgets høring

Kjønnsbasert vold representerer et av de største hinder for likestilling 
mellom kjønnene. Arbeidet mot kjønnsbasert vold utgjør derfor en viktig del 
av ombudets virksomhet og mandat. Det følger av FNs kvinnekonvensjon 
at Norge er forpliktet til å arbeide mot vold mot kvinner, og det følger av 
diskrimineringsombudsloven § 1 at tilsyn med kvinnekonvensjonen ligger 
innenfor ombudets mandat. 

Norge har tidligere blitt kritisert av FNs kvinnekommisjon for statens håndtering 
av voldtektssaker, fordi svært mange voldtektssaker henlegges. I 2008 la 
Voldtektsutvalget frem sitt forslag til tiltak for å bekjempe voldtekt, og ombudet 
stilte seg positivt til alle tiltakene som ble lagt frem, herunder:

At det settes av midler til å gjennomføre en nasjonal undersøkelse som 
kartelegger omfanget av voldtekter i Norge. Ombudet mener det også bør settes 
av midler til et prosjekt for å kartlegge mulige koblinger mellom seksualisering og 
pornofisering av jenter og kvinner, og seksuelle overgrep.

At temaet seksuelle overgrep inkorporeres i barne – og ungdomsskoletrinnet. 
Ombudet mener at temaet også må inn i den videregående skole. 

At det innføres tilbud om tilrettelagt samtale mellom den voldtektsutsatte og 
gjerningspersonen. Formålet med en slik samtale er rehabilitering, og ikke en 
erstatning for straff. Ombudet påpekte videre at å avstå fra en slik samtale, ikke skal 
svekke den voldtektsutsattes troverdighet.

At bekjempelse av voldtekt blir et tema i forbindelse med militær 
førstegangstjeneste og i forbindelse med introduksjonsprogrammet for 
innvandrere. Ombudet mente at det kan være naturlig å ta opp voldtekt i 
forbindelse med undervisning knyttet til likestilling, og at undervisningen bør være 
lik for introduksjonsprogrammet og for undervisningen som gis under militær 
førstegangstjeneste. 

Opprettelse av en sentralisert enhet mot seksualisert vold (SEPOL). Ombudet 
støtter også forslaget om at SEPOL skal ha ansvaret for å utforme tiltale og aktorere 
i voldtektssaker.

Ombudet støttet utvalgets flertall i at beviskravet i voldsoffererstatningsloven § 3,   
senkes slik at beviskravet blir vanlig sannsynlighetsovervekt. I dag er beviskravet 
kvalifisert sannsynlighetsovervekt.
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Sak 08/865
Med barnet i fokus – NOU 2008:9

Det er i dag alminnelig enighet om at far spiller en viktig rolle som 
omsorgsperson og at økt likestilling mellom kvinner og menn med hensyn til 
omsorg for barn, er et mål. Dette gjenspeiles imidlertid ikke i dagens barnelov. 
Fedres rettslige stilling når det gjelder omsorg for barn, var et sentralt tema da 
Likestillings- og diskrimineringsombudet ga innspill til høringen Med barnet i 
fokus.

Spørsmålet om foreldreansvar
Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at felles foreldreansvar bør 
være hovedregelen, også der foreldrene bor fra hverandre når barnet blir født. 
At bare mødre automatisk får foreldreansvaret for barnet, vil kunne innebære en 
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven § 3. Ombudet mener at det er 
mer naturlig at hovedregelen er automatisk foreldreansvar, enn at det påhviler 
foreldrene en aktivitetsplikt for å oppnå denne rettigheten. 

Ombudet foreslo også at det bør utredes om det bør opprettes et lavterskeltilbud 
for foreldre som ikke bor sammen når barnet fødes, som for eksempel obligatorisk 
samtale på et familiekontor etter at barnet har fylt seks måneder. Dette fordi 
automatisk delt foreldreansvar kan være uheldig i enkelte sammenhenger, for 
eksempel når foreldrene ikke klarer å samarbeide om omsorgen for barnet. 

Adgang til å flytte med barnet 
Ombudet mener at den som bor fast sammen med barnet (bostedsforelderen), 
fortsatt skal ha adgang til å flytte med barnet, men at det bør vurderes om en 
varslingsplikt skal innføres. Ombudet mener i tillegg  at den samme varslingsplikt i 
så fall må gjelde dersom samværsforelderen vil flytte. En slik varsling vil kunne sikre 
samværsforelderens interesser. Ombudet mener det også bør vurderes å innføre 
obligatorisk mekling i tilfellene der samværsforelderen bestrider flytting. 

Delt bosted 
Ombudet støttet utvalgets flertall i at delt bosted ikke bør være hovedregelen etter 
samlivsbrudd.
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Jeg tok kontakt med Likestillings- og diskriminerings-
ombudet etter at reisebyrået jeg hadde blitt lovet jobb 
hos, ikke lenger ville ha meg da de fikk vite at jeg var 
gravid.

LDO foretok en objektiv vurdering av saken etter å 
ha innhentet forklaring, dokumentasjon og informasjon 
fra meg og byrået, og støttet meg heldigvis i at jeg hadde 
vært offer for usaklig oppsigelse og diskriminering. Dette 
gav meg mot til å stevne reisebyrået for Alta tingrett. Der 
fikk jeg bare delvis medhold og jeg anket dommen fordi 
jeg var dypt uenig i den.

Etter to års lang og belastende kamp vant jeg endelig 
frem i Hålogaland Lagmannsrett. Det var godt å endelig 
bli trodd. 

Likestillings- og diskrimineringsombudets innsats 
har betydd utrolig mye for meg gjennom den vanskelige 
kampen. LDO tok selv initiativ til å opptre som 
partshjelp, noe som hjalp meg til å holde motet oppe 
underveis. Det er nemlig tøft å ta en slik kamp i et lite 
samfunn, og jeg er overbevist om at ombudet med sin 
spisskompetanse og rolle som partshjelp hadde mye å si 
for utfallet av saken. 

Jeg håper LDO i fremtiden har mulighet til å hjelpe 
flere på denne måten.

«Likestillings- og 
diskriminerings  -
ombudets innsats 
har betydd utrolig 
mye for meg 
gjennom den  
vanskelige  
kampen»

«LDO tok selv  
initiativ til å opptre 
som partshjelp, noe 
som hjalp meg til å 
holde motet oppe 

underveis».

fikk medhold av  
ldo og til slutt også  

i retten:
Kjersti Bang var ikke  

lenger ønsket i jobben  
hun var tilbudt i et reisebyrå  
da hun fortalte at hun var 
gravid. Nå er sønnen Ailo  

blitt to år gammel og  
Kjersti Bang går videre  
i livet med rak rygg. 
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Likestillingsloven fikk bestemmelser om aktivitets- og rapporteringsplikt i 2002. 
Pliktene ble sett på som viktige virkemidler for å oppnå likestillingslovens formål 
om å fremme likestilling mellom kjønnene, særlig med sikte på å bedre kvinnens 
stilling, jf. likestillingsloven § 1. 

Med virkning fra 1. januar 2009 ble tilsvarende aktivitets- og rapporteringsplikt 
innført i diskrimineringsloven (etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 
hudfarge, språk, religion og livssyn) og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
(nedsatt funksjonsevne).

aktivitets- og 
rapporterings-
plikten
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4.1.
Aktivitetsplikten – kjønn
Alle arbeidsgivere (offentlige og private), offentlige myndigheter og arbeidslivets 
organisasjoner, er forpliktet til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for 
likestilling mellom kjønnene, jf. likestillingsloven § 1a første og annet ledd.

Med målrettet aktivitet menes at man på en klar måte skal definere både målet 
for arbeidet, og hvem som er ansvarlig for å oppfylle dette. At arbeidet i tillegg må 
være planmessig, innebærer at man utarbeider og følger en bevisst strategi.

Arbeidsgivere skal blant annet arbeide aktivt, målrettet og planmessig med 
rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og 
beskyttelse mot trakassering.

Arbeidsgivers aktivitetsplikt brukes som et argument i både ombudets og 
nemndas saker. I den såkalte Brannkonstabel-saken, som er nærmere presentert i 
kapittel 11, uttaler nemnda: 

«Utlysningstekstene inneholder ingen formulering om at kvinner oppfordres 
til å søke, til tross for at kvinner er klart underrepresentert i A kommune 
sitt brannvesen. Nemnda vil i den forbindelse påpeke at kommunen etter 
likestillingsloven § 1 a har en plikt til aktivt, planmessig og målrettet å arbeide 
for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet.»

Underforstått burde kommunen i denne saken oppfordret kvinner til å søke 
stillinger i brannvesenet.

 I ombudets sak 06/786, som gjaldt manglende lønnsutvikling for en kvinne i 
foreldrepermisjon, uttalte ombudet:

«Det følger av likestillingsloven § 1a at arbeidsgivere skal «arbeide aktivt, 
målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin 
virksomhet». Vurdering av den enkeltes lønn er etter ombudets vurdering en 
sentral del av dette arbeidet, for blant annet å sikre at kvinner som har vært 
fraværende i foreldrepermisjon, ikke blir hengende etter lønnsmessig. Dersom 
arbeidsgiver ikke aktivt vurderer konkrete tiltak for å rette opp urimelige 
lønnsforskjeller etter tilbakekomst fra foreldrepermisjon, vil arbeidsgiver lett 
anses for å handle i strid med forbudet mot indirekte forskjellsbehandling,  jf. 
likestillingsloven § 3.
[…]
Ombudet konkluderer etter ovenstående med at [innklagede] handlet i strid 
med likestillingsloven § 3 da de ikke gjorde noen aktive vurderinger av om 
[klagers] lønn burde harmoniseres med de andre ansatte da hun kom tilbake 
fra foreldrepermisjon.»

I tillegg til at det offentlige er bundet av aktivitetsplikten som arbeidsgiver, har 
det offentlige også aktivitetsplikt som myndighetsutøver. I denne sammenheng 
innebærer aktivitetsplikten ikke bare en plikt til å gjennomføre konkrete 
likestillingstiltak, men til å se til at likestillingshensynet integreres i all offentlig 
virksomhet. Denne siden av aktivitetsplikten fremhever ombudet blant annet når 
det gjelder lovgiverarbeid. 

Fra ombudets høringssvar knyttet til revisjon av yrkessykdomslisten  
(sak 08/1956) siteres følgende: 

Ombudet vil særlig vise til likestillingsloven § 1a første ledd som forplikter 
offentlige myndigheter til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for 
likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. Om innholdet i 
aktivitetsplikten uttales det i Ot. prp. nr. 77 (2000–2001) side 20 at:
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«… aktivitetsplikten [innebærer] ikke bare en plikt til å gjennomføre konkrete 
likestillingstiltak, men også å se til at likestillingshensynet integreres i all 
offentlig virksomhet. Dette innebærer for eksempel å ta initiativ til endring av 
regelverk som strider mot likestillingsloven, og påse at forslag til nytt regelverk 
er i samsvar med denne.» (vår utheving)

Etter ombudets mening tilsier plikten til å påse at nytt regelverk ikke 
forskjellsbehandler kvinner og menn, at det påligger departementet et særlig 
ansvar for å sikre at kvinner får et likeverdig tilbud om erstatning for de 
sykdommer som rammer kvinner i størst grad, som nakke- og ryggsykdommer.

Rapporteringsplikten – kjønn
Rapporteringsplikten omfatter for det første alle virksomheter som gjennom 
lov er pålagt å utarbeide årsberetning. Dette gjelder både offentlige og private 
virksomheter, smln. regnskapsloven §§ 3-1 og 1-2, stiftelsesloven § 10 med mer. 

En del mindre virksomheter er uttrykkelig unntatt fra regnskapsloven, og er 
heller ikke pålagt å utarbeide årsberetning etter annet lovverk. Disse har følgelig 
heller ingen rapporteringsplikt.

 Rapporteringsplikten gjelder for offentlige myndigheter for øvrig, dvs. de som 
ikke faller inn under lovregler om årsberetninger. Disse skal redegjøre for likestilling 
i årsbudsjettene. 

Rapporteringsplikten er todelt. For det første skal det rapporteres om  plan-
lagte og iverksatte tiltak, jf. aktivitetsplikten. For det andre skal det redegjøres 
for den  faktiske  tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. En kart-
legging  og redegjørelse for den faktiske likestillingstilstanden er viktig for at 
virksomhetene skal ha et best mulig grunnlag for å iverksette nødvendige tiltak   (jf. 
aktivitetsplikten). 

Hvor omfattende omtalen skal være, må tilpasses virksomhetens størrelse slik at 
jo større virksomhet det er tale om, dess mer kan en forvente av omtalen. Videre vil 
det kunne stilles større krav til offentlige virksomheters redegjørelse, enn private.

Hvilke forhold som bør være med i rapporten, er noe uklart. I forarbeidene er det 
uttalt at:

«Det er særlig lønns- og andre personalpolitiske forhold som vil være mest 
aktuelle.»

I forbindelse med kontrollen av utvalgte kommuners årsrapporter, har ombudet 
konkretisert fem punkter som det bør redegjøres for, se 4.3.

4.2.
Aktivitets- og rapporteringsplikt – etnisitet 
med mer og nedsatt funksjonsevne
Fra 1. januar 2009 er det også innført aktivitets- og rapporteringsplikt i 
diskrimineringsloven § 3a, samt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3.

Det er imidlertid to viktige forskjeller i forhold til aktivitets- og 
rapporteringspliktene i likestillingsloven. 

For det første skal ingen rapportere på den faktiske tilstanden når det gjelder 
etnisitet, religion med mer og nedsatt funksjonsevne. For det andre har private 
arbeidsgivere med mindre enn 50 ansatte verken aktivitets- eller rapporteringsplikt 
i forhold til etnisitet, religion med mer og nedsatt funksjonsevne.

I rapporten «Kartlegging av diskriminering i statlig sektor – første trinn?», som 
ombudet presenterte i januar 2008, heter det blant annet:
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«[…] statens innsats mot rasisme og diskriminering fremstår som 
fragmentert, lite systematisk og som et ikke-prioritert område i altfor 
mange statlige virksomheter. Flere virksomheter viste mangel på 
kunnskap om at etnisk diskriminering kan skje også i egen instans. 
Noen hadde ingen tiltak overhodet for å hindre slik diskriminering.»

Håndheving 
Når det gjelder aktivitetsplikten, vil ombudet kunne foreta undersøkelser, 
be om opplysninger, gå i dialog med virksomheter og påpeke manglende 
oppfølgning av aktivitetsplikten. Ombudet vil ikke kunne pålegge den 
enkelte virksomhet konkrete tiltak. Unnlatelse av å etterkomme ombudets 
oppfordringer, vil ikke kunne sanksjoneres.

Når det gjelder rapporteringsplikten, vil ombudet, etter klage 
eller på eget initiativ, kunne kontrollere om årsberetning/årsbudsjett 
tilfredsstiller lovens krav. Dette innebærer at ombudet både kan 
kontrollere at virksomheten faktisk har redegjort i henhold til plikten, 
og selve innholdet i redegjørelsen. Ombudet kan med andre ord foreta 
en kvalitetskontroll av rapporteringen. Manglende etterlevelse av 
rapporteringsplikten vil kunne møtes med pålegg fra Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda, eventuelt tvangsmulkt. Se mer om dette under 
neste punkt.

4.3.
Ombudets kontroll av utvalgte 
 kommuners likestillingsredegjørelser
I 2007 og 2008 kontrollerte ombudet utvalgte kommuners årsrapporter. 
I 2007 ble 50 kommuner kontrollert. I 2008 kontrollerte ombudet til 
sammen 64 kommuner, hvorav 36 kommuner ble kontrollert for første 
gang og 28 kommuner ble kontrollert for andre gang. Felles for sistnevnte 
kommuner er at likestillingsredegjørelsene var mangelfulle eller ikke ble 
godkjent ved kontrollen i 2007. 

I begge omganger var det kommunenes rolle som arbeidsgiver 
som ble kontrollert. Kriteriene ombudet la vekt på i sin vurdering av 
likestillingsredegjørelsene var: 

 Ⱦ  Likelønn 
 Ⱦ  Kjønnsbalanse 
 Ⱦ  Arbeidstid (heltid/deltid)
 Ⱦ  Fravær på grunn av omsorg for barn og egen sykdom
 Ⱦ  Seniorpolitiske tiltak i et kjønnsperspektiv

Både i 2007 og 2008 var redegjørelsene svært varierende med hensyn 
til både form og innhold. I 2008 ser vi imidlertid at mange kommuner 
aktivt har tatt i bruk ombudets veiledning for redegjørelser om 
likestilling. Dette har resultert i bedre redegjørelser fra disse kommunene. 

Nedenfor presenterer vi ombudets funn og anbefalinger om likelønn. 
Vi har valgt å belyse nettopp likelønn, fordi dette er et tema som er 
særskilt trukket frem i årets Praksis, se kapittel 5. Ombudets samlede 
rapport finnes på LDO sin hjemmeside, se 

 
http://www.ldo.no/no/TopMenu/Aktuelt/Rapporter.
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Funn om likelønn:
Den gjennomsnittlige lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i kommunesektoren 
var 8,6 prosent i 2007 (KS). Menn i kommunesektoren fikk i følge Statistisk 
sentralbyrå (SSB) en gjennomsnittlig lønnsøkning på 5,4 prosent mot kvinnenes 4,8 
prosent i 2007. Den gjennomsnittelige lønnsforskjellen mellom kvinner og menn for 
arbeidslivet som helhet, var på 16 prosent i 2007 (SSB).

Kommunekontrollen i 2008 viser at det er stor variasjon mellom kommunene 
når det gjelder lønnsforskjeller. For eksempel oppgir Sør-Varanger at kvinnelige 
arbeidstakere tjener i gjennomsnitt 1,4 prosent mer enn menn. Skedsmo og 
Trondheim kommune oppgir at kvinner i gjennomsnitt tjener om lag fire prosent 
mindre enn menn. I motsatt ende av skalaen finner vi Mandal kommune hvor  menn 
i gjennomsnitt tjener 15 prosent mer enn kvinner. Der har forskjellen økt med   
2,5 prosent det siste året.

 
Ombudet anbefaler følgende tiltak for likelønn mellom kvinner og menn:

 Ⱦ Det bør være åpenhet om lønn slik at lønnsforskjeller synliggjøres. 
Lønnsdataene bør systematiseres etter stillingskategori/-nivå og sektor. 

 Ⱦ Hva som er likeverdig arbeid, og som dermed kan sammenliknes, bør defineres 
i den lokale lønnspolitikken. 

 Ⱦ  Det bør være et spesielt fokus på likelønn når det gjelder lederstillinger og 
direkteplasserte ansattegrupper.

 Ⱦ  Kommunene bør sikre at kvinner og menn er like godt representert i ledelse og 
i de ulike lønnsgruppene, gjennom en aktiv rekrutteringspolitikk og målrettede 
planer for karriereutvikling. 

 Ⱦ  Kommunene bør ha som mål at lønnsgapet mellom kvinner og menn skal være 
mindre enn 8,6 prosent som er landsgjennomsnittet for alle kommuneansatte 
pr. i dag

Oversendelse til nemnda:
Av de 28 kommunene som ble kontrollerte for annen gang i 2008, ble sju 
vurdert som ikke godkjent. Seks av disse er oversendt Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda med følgende påstand: 

«Dersom nemnda i likhet med ombudet kommer til at X kommunes redegjørelse 
ikke oppfyller lovens krav, ber ombudet om at nemnda fatter pålegg om retting 
i neste års redegjørelse og varsel om tvangsmulkt dersom retting ikke finner 
sted.»

Som nevnt ovenfor er det ingen rapporteringsplikt på faktisk tilstand når det 
gjelder etnisitet med mer og nedsatt funksjonsevne. Begrunnelsen for dette er 
personvernhensyn. Ombudet er enig i at dette er viktige hensyn som må ivaretas, 
men mener at det allikevel er mulig å rapportere på disse grunnlagene uten at man 
krenker personvernet. Etter ombudets mening er det vanskelig å iverksette treffende 
tiltak når man ikke har oversikt over tilstanden.

ombudet mener



Jeg tok kontakt med Likestillings- og diskriminerings-
ombudet fordi jeg mente at min arbeidsgiver hadde 
et diskriminerende lønnssystem. Bare individuelle 
prestasjoner ga grunnlag for lønnsforhøyelse. 
Fravær, uansett årsak, ble ikke regnet med. Etter å 
ha vært ute i foreldrepermisjon, ble jeg liggende etter 
lønnsmessig. Jeg mente at lønnssystemet var kvinne-
diskriminerende.

Etter å ha vært inne på LDOs nettsider, skrev jeg 
et brev. Det ble mange brev frem og tilbake før saken 
var ferdigbehandlet mer enn et år senere. Arbeidsgiver 
brukte advokat, mens jeg sto alene, og jeg ble utrolig 
glad da jeg fikk støtte fra LDO.

Arbeidsgiver kom med tilbud om kompensasjon på 
størrelse med den lønnsforhøyelsen jeg skulle ha fått da 
saken startet etter LDOs uttalelse. De ga meg 24 timer på 
å godta tilbudet og skrive under på taushetserklæring. 
Men underveis hadde de påstått at jeg ikke gjorde 
jobben min bra nok, og de trenerte saksgangen. Det kan 
ikke være slik at arbeidsgiver ikke risikerer noe når de 
påfører deg så store belastninger. Derfor er denne saken 
ikke ferdig. Jeg avviste tilbudet og har engasjert advokat 
for å ta saken til retten.

«Når enkelt-
personer tar opp 

kampen mot store 
arbeidsgivere og 
deres advokater, 
betyr støtten fra  

LDO veldig 
mye.»

«Det er viktig at  
LDO kan behandle  

saken selv om arbeids-
forholdet er avsluttet.  

Jeg hadde ikke orket å gå 
gjennom denne årelange 
prosessen med anklager 

og ulike versjoner av 
hendelser, hvis  
jeg samtidig  
jobbet der.»
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Likestillingsloven trådte i kraft i 1978 og loven hadde allerede da en bestemmelse 
om likelønn i § 6. Bestemmelsen ble flyttet til § 5 i 2002 og ordlyden ble noe endret. 
I den nye bestemmelsen er det fastslått at kvinner og menn skal ha lik lønn for 
samme arbeid og for arbeid av lik verdi. Retten til likelønn gjelder uavhengig av om 
sammenligningspersonene tilhører ulike fag eller om lønnen er regulert av ulike 
tariffavtaler. Det er også fastsatt at utgangspunktet for sammenligningen er en 
helhetsvurdering der det blir lagt vekt på den kompetansen som er nødvendig for å 
utføre arbeidet. I tillegg er det påpekt at andre relevante faktorer som for eksempel 
anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold skal vektlegges.

lønn 
for kjønn
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5.1.
Vurderinger 
Selv om personer med forskjellig kjønn har samme arbeid eller utfører arbeid 
av lik verdi men ikke får samme lønn, er ikke dette nok til å fastlå brudd på 
likestillingsloven. Det må også kunne konstateres at lønnsforskjellen har sin 
årsak i kjønnsforskjellen. Hvis årsaken er andre forhold enn kjønn, kommer ikke 
likestillingsloven til anvendelse.

I flertallet av klagene som fremmes for ombudet, gis det ikke medhold i 
påstanden om brudd på likelønnsbestemmelsen etter § 5. I noen tilfeller når ikke 
partene frem med sine påstander, fordi ombudet finner at det ikke utføres arbeid 
av lik verdi. Andre ganger kan ikke lønnsforskjellene knyttes til kjønn. Et eksempel 
er sak 08/377 der tariffavtalen hadde ført til ulik lønn. Imidlertid betyr ikke dette at 
det er nytteløst å fremme slike saker for ombudet. I Praksis for 2007 omtalte vi en 
sak hvor klageren fikk medhold, og også fikk en betydelig tilbakebetaling.

Likelønn og etnisitet 
Også på andre områder kan mennesker bli diskriminert når det gjelder 
lønns- og arbeidsforhold. Ombudet har fått inn flere saker der det klages på at 
arbeidsvilkårene er dårligere enn det som er vanlig, og at dette kan knyttes til 
vedkommendes etnisitet/nasjonale opprinnelse. Dette kan innebære at de må jobbe 
overtid uten å få betalt, at de får lavere timebetaling enn det som er vanlig eller 
blir betalt svart. Det har også blitt vist til tilfeller der arbeidstakere som krever lønn 
under sykdom, blir utsatt for gjengjeldelse. Likelønnssakene om etnisitet er ikke 
ferdig behandlet. 

Også når det gjelder diskriminering på grunn av alder, kan lønn være et 
tema. I flere saker som ombudet har behandlet har eldre arbeidstakere hevdet 
at deres lønnsutvikling har vært dårligere enn den har vært for de som er yngre. 
Foreløpig finnes det ikke saker der man har fått medhold i en slik påstand. Også 
yngre arbeidstakere har i henvendelser til ombudet hevdet at de blir diskriminert 
sammenlignet med eldre.

Diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven er de to lovene som regulerer 
diskriminering på grunn av etnisitet/nasjonal opprinnelse. I disse lovene finnes det 
ikke bestemmelser som spesifikt regulerer likelønn. Likevel vil lønn og arbeidsvilkår 
kunne være forhold der personer blir diskriminert.

8 JOBB Søndag 8. mars 2009

KAN JEG FÅ ARBEIDSAVKLARINGSPENGER? Jeg har vært
sykmeldt lenge, og nærmermegmaksdato for sykepenger. Jeg er
ennå ikke frisk, og legen skal søke om fortsatt ytelse for meg. Jeg
trodde alternativet var uførepensjon eller rehabilitering, men
nå sier legenmin at det er noe som heter arbeidsavklaringspen-
ger som erstatter alt sammen. Er det riktig, og når gjelder det i
så fall fra?

USIKKER

UTSATT.Det er riktig at det skal innføres noe som heter «ar-
beidsavklaringspenger». Det erstatter ikke alle de ytelsene du
beskriver, men skal være en felles betegnelse på det som i dag
heter rehabilitering, attføring og foreløpig uførestønad.

Ordningen skulle ha begynt å gjelde fra 1. oktober i år, men er
nå utsatt, begrunnet med behovet for å trygge gjennomførin-
gen av Nav-reformen. Ny dato for iverksettelse som har vært
nevnt, er 1. mars 2010. For deg betyr det at dagens stønadsfor-
mer (rehabilitering, attføring, foreløpig uførestønad eller varig
uførepensjon) ennå er aktuelle ved fortsatt sykdom.

ALEXANDRA PLAHTE

HVEMGIR BEST HUDPLEIEUTDANNELSE? Jeg har lyst til å ta
en hudpleieutdannelse. Det står imellomHudpleieakademiet og
Den franske kosmetologskole. Begge skal være bra, men jeg vil
gå på den beste. Vet dere hvilken det er?

Jeg vurderer også noe mer utdannelse innen administrasjon/
ledelse for å få et bedre utgangspunkt for å starte min egen sa-
long etter hvert. Er BI da et bra alternativ? EMILIE ARNEBERG

HVILKEN SOM ER den beste hudpleieskolen, er diskutabelt. Du
har i hvert fall valget to meget anerkjente skoler. Begge er god-
kjent av Cidesco. Dette er en internasjonal teoretisk og praktisk
eksamen som gir deg anledning til å jobbe over hele verden, og
er et kvalitetsstempel. Å avlegge både skoleeksamen og Cide-
sco-eksamen, gir deg høyeste utdanning som hudpleier. Der-
med har du også jobbmuligheter internasjonalt.

Studenter er like forskjellige som studiesteder, det er derfor
vanskelig å anbefale en skole fremfor en annen. Det som er vik-
tig, er at du setter deg godt inn i tilbudene, besøker skolene og
snakker med andre studenter som går der. Du kan også sjekke
hvordan det går med elevene etter at de er ferdig utdannet. Fra
mindre anerkjente studier kan det være vanskelig å få jobb.

Det kan være lurt å ta et år medmarkedsøkonomi eller be-
driftsøkonomi, ved for eksempel BI, senere med tanke på å star-
te egen salong. Men først bør du nok arbeide en tid for å få er-
faring og bli sikker på at det er dette du vil jobbemed.

METTE MANUS

LÅN HOS ARBEIDSGIVER? Jeg er ansatt i en privateid bedrift,
der arbeidsgiver tilbyr de ansatte en låneordningmed lavere
rente enn det banken gir. Får jeg skattemessig påslag for at ar-
beidsgiver har gunstig lån? N. A.

RENTENIVÅ AVGJØR.Hvis lånet er større enn 42 154 kroner,
som er 3/5 av folketrygdens grunnbeløp på 70 256 kroner, og
nedbetalingstiden er lenger enn ett år, kan lav rente føre til for-
delsbeskatning.

Finansdepartementet fasetter en såkalt normrente. Dette er
den renten du kan ha hos arbeidsgiver uten å få noe skattemes-
sig påslag for fordelen av rimelig lån. Normrenten er nå bereg-
net til 5,25 prosent for mars og april, mens den for mai og juni
er fastsatt til 3,25 prosent.

Hvis den renten du får hos arbeidsgiver er lavere enn dette,
skal differansen innberettes og skattlegges som lønn. Du kan
samtidig kreve fradrag for dette beløpet, på sammemåte som
for betalte renter.

ALEXANDRA PLAHTE

HVOR LANGOPPSIGELSESTID UNDER PERMITTERING? Jeg
er permittert fra jobbenmin og har fått tilbud om ny stilling.
Den nye arbeidsgiverenmin ønsker at jeg skal tiltre så snart
sommulig, men jeg har avtalefestet tre måneders oppsigelses-
tid. Må jeg vente i tre måneder før jeg kan begynne i den nye
jobben? SPENT

NEI. Arbeidsmiljøloven har en egen regel om oppsigelsesfrist
for permitterte arbeidstagere. Siden du er permittert, kan du si
opp stillingen dinmed 14 dagers oppsigelsesfrist regnet fra den
dagen oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiveren din. Denne re-
gelen gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av ar-
beidsmiljøloven eller av arbeidsavtalen.

RUNAR HOMBLE

JOBBekspertene

Utdanning,
karrièrevalg

Arbeidsrett,
oppsigelse

Pensjon,
avgangsordninger

METTE MANUS
leder av Mette Manus

Motivation Group

RUNAR HOMBLE,
advokat i Homble Olsby

advokatfirma AS

ALEXANDRA PLAHTE
rådgiver i konsulentfirmaet

Steenberg & Plahte AS

SKRIV TIL: jobbekspertene@aftenposten.no

Lønnsomt
å bytte navn
Å bytte navn fra Ali til
Ola kanmer enn doble
lønnen din.

Somalieren HamseMohamed fra Vinje byttet navn til Kevin
Sander i fjor for å få det lettere i jobbmarkedet. FOTO: TONE GEORGSEN

Professor Mahmood Arai og
førsteamanuensis Peter Skog-
mann Thoursie ved Stockholms
universitet har sett på hva som
skjer med lønnen til innvandre-
re som bytter til vestlig navn.
Inntekten til 641 innvandrere

fra Asia, Afrika og utvalgte øst-
europeiske land som skiftet til et
svenskklingende navn i perio-
den 1991-2000, ble gransket.
Konklusjonen er at lønnen i

snitt stiger med 141 prosent etter
skifte av etternavn, skriver
forskning.no.

Lettere å få jobb. Forskerne
antar at inntektsøkningen skyl-
des at personene har kommet i
arbeid, og at navneskiftet har
gjort det lettere for dem å få
jobb.
Resultatene er presentert i sis-

te utgave av det internasjonale
vitenskapelige tidsskriftet Jour-
nal of Labor Economics. Inn-

tektsøkningen er tydeligst for la-
ve inntekter og effekten er ster-
kest hos kvinner.
– Det finnes et assimilasjons-

trykk. Om det er finere å hete
Rønning enn Mahmood, så må
innvandrerne forholde seg til
det, sier Arai til forskning.no.
Han viser til andre forsøk somer
gjort der identiske CV-er sendes
inn til arbeidsgivere under ulike
navn, og der resultatet er at per-
soner med «fremmede» navn
systematisk ikke kalles inn.
Forskningsleder Hanne C.

Kavli veddennorske forsknings-

stiftelsenFafo antar at forskning
fra svenske forhold i stor grad er
relevante også for Norge, med
den forskjell at Sverige har hatt
en større innvandrerbefolkning
over en lengre periode.
Hunmener at debatten om in-

tegrering og diskriminering er
tjent med å få frem håndfaste,
dokumentbare tall.
– Veldig ofte blir disse disku-

sjonene nettopp det – diskusjo-
ner der man drøfter om den ene
eller andre virkelighetsoppfat-
ningen er den korrekte, sierKav-
li.

FRØYDIS BRAATHEN

Spennende test stillinger i et
dynamisk og internasjonalt
fokusert konsern
Telenor Broadcast er en ledende tilbyder av tjenester til TV-seere og kringkastere i Norden.
Forretningsområdet innbefatter selskapene Canal Digital, Norkring, Conax og Telenor Satellite
Broadcasting.

Test leader
• Bredt ansvar • Teknologiutvikling • Lede test faser

Test engineer - Broadcast Systems
• Test av infrastruktur • TV • Prosessforbedring
Stillingene inngår i avdelingen Test & Integrasjon som kvalitetssikrer alle produkter som skal
lanseres i Norden innen teknologi og IT. Hovedoppgavene for avdelingen er testing,
validering, system integrasjon, samt release og deployment.
Vi er på jakt etter deg som har erfaring av testing fra komplekse miljøer, gjerne IT.
Stillingene gir en unik mulighet for å jobbe med meget hurtig teknologiutvikling innenfor TV.

Les mer om Telenor påwww.telenor.no /broadcast

For å lese mer om stillingen og for å søke, gå tilwww.bjerkeluther.no

Telenor har i over 150 år vært en foregangsbedrift innen
kommunikasjonsteknologi, med ettmål for øyet: å gjøre det enklere
for folk å kommunisere. I dag er vi et av verdens ledende selskaper
innen telekommunikasjon og en av verdens raskest voksende
mobiloperatører. Vi har mer enn 30 000 dyktige og engasjerte
medarbeidere fordelt på virksomheter i tolv land.
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5.2.
Likelønn

5.2.1.

Likelønnskommisjonen

Sak 08/522
Kjønn og lønn – likelønnshøring

Regjeringen oppnevnte i 2006 en likelønnskommisjon som fikk i oppdrag å 
«gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og 
vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene». Den 21. februar 
2008 kom kommisjonens resultat, utredningen Kjønn og lønn (NOU 2008: 6, 
Kjønn og lønn). Rapporten viser at det fortsatt må være en kvinneprofil på 
lønnsoppgjørene og at myndighetene må sette ytterligere fokus på å bryte det 
kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

I rapporten kom Likelønnskommisjonen med en grundig beskrivelse og analyse 
av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. I tillegg kom kommisjonen med 
konkrete forslag til tiltak. I ombudets høringssvar ble flere av tiltakene kommentert. 
Ombudet var generelt svært positiv til Likelønnskommisjonens arbeid.

LDOs kommentar til Likelønnskommisjonens forslag:

Tre milliarder kroner til lønnsløft for kvinner
Likelønnskommisjonen foreslår et lønnsløft til kvinnedominerte lavtlønnsyrker 
i offentlig sektor, og en lavlønns- og kvinnepott i lønnsforhandlingene i privat 
sektor. Ombudet støtter kommisjonens forslag om lønnsløft i offentlig sektor betalt 
over statsbudsjettet kombinert med kvinne- og lavlønnspott, fullt ut. Det er helt 
nødvendig med et engangsløft i lønnsoppgjøret i privat sektor. Det er imidlertid 
avgjørende å se kvinnepotten og lavlønnspotten i sammenheng. Slik vil det være 
mulig å endre lønnsstrukturene mer grunnleggende og dermed heve kvinners lønn. 
Ombudet mener denne kombinasjonen av tiltak er en forutsetning for å redusere 
noe av lønnsforskjellen mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. 

Likere deling av foreldrepermisjon
Ombudet mener at likere deling av foreldrepermisjonen er viktig for at kvinner skal 
kunne ha de samme mulighetene som menn i arbeidslivet, og for at menn skal ta større 
ansvar for omsorgsarbeidet. Ombudet støtter derfor Likelønnskommisjonens forslag 
om tiltak for å få en likere deling av foreldrepermisjonen. Bakgrunn for tiltaket er at 
fravær fra arbeidet i forbindelse med omsorg for barn er den største enkeltårsaken til 
lønnsgapet. Dette fører også til at lønnsgapet øker mest i småbarnsperioden. Det må 
derfor legges til rette for at foreldre kan dele foreldrepermisjonen likere. Ombudet 
mener loven er et egnet virkemiddel for å få til dette.

Rett til justering av lønn etter endt foreldrepermisjon
Ombudet støtter Likelønnskommisjonens forslag om å oppfordre organisasjonene 
i arbeidslivet til å innføre en tariffestet rett til gjennomsnittelig lønnstillegg for 
ansatte etter endt foreldrepermisjon. Ombudet mottar flere henvendelser fra 
kvinner som opplever at de stagnerer både utviklings- og lønnsmessig i karrieren 
som følge av fravær på grunn av foreldrepermisjon.
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Støtteordning for å rekruttere kvinner til ledelse
Likelønnskommisjonen foreslo innføring av støtteordninger som har til formål å 
øke rekruttering av kvinner til ledelse. Selv om kvinner har inntatt arbeidslivet i 
stor grad, er de fortsatt underrepresentert både på mellomleder- og toppledernivå. 
Rekruttering av kvinner på alle nivåer i arbeidslivet vil ha lønnsmessige 
konsekvenser for kvinner, og ombudet støtter innføring av slike tiltak. 

Styrking av likestillings- og diskrimineringsombudet
Likelønnskommisjonen foreslo også en styrking av likestillings loven og av 
 Likestillings-  og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskriminerings-
nemnda. I høringsuttalelsen uttalte ombudet at kommisjonens forslag om en 
forskrift til likestillingsloven som skal styrke og presisere innholdet i aktivitets- og 
redegjørelsesplikten, er viktig i arbeidet for å kunne stille klare krav til likestillings-
arbeidet i offentlig og privat sektor. Ombudet påpekte at et stort antall av 
henvendelsene  til ombudet handler om kjønnsdiskriminering i arbeidslivet og at 
flere  handler om likelønn.

Ombudets årlige gjennomganger viser at det er et stort behov for informasjon og 
veiledning om hvordan arbeidsgivere skal ivareta aktivitets- og redegjørelsesplikten. 
I dag har ombudet bare en begrenset mulighet til å følge opp dette. Økte 
ressurser vil gi LDO ytterligere mulighet til å både informere om aktivitets- og 
redegjørelsesplikten i likestillingsloven og å kontrollere arbeidsgiveres oppfølging 
av plikten, som igjen vil føre til konkrete resultater.

5.2.2.

Likelønnspraksis

Av ombudets praksis fra 2008 er det særlig to saker av særlig interesse for denne 
likelønnsproblematikken. Den første er den såkalte Harstad-saken.

Sak 06/1834
Harstad-saken

Fagforbundet klaget til ombudet på vegne av to medlemmer. Klagen gjaldt 
to avdelingssykepleiere som mente de utførte arbeid av lik verdi som fem 
avdelingsingeniører i kommunen. Ombudet kom til at lønnsforskjellen var i 
strid med likestillingsloven. Saken ble deretter brakt inn for Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda som var uenig med ombudet, og mente at det ikke 
forelå brudd på loven.

Det var enighet mellom partene om at både avdelingssykepleierne og 
avdelingsingeniørene var mellomledere i kommunen. Kommunen var uenig i at det 
forelå brudd på likestillingsloven, og viste i første rekke til at det var markedshensyn 
som var avgjørende for lønnsforskjellen. Lønnsforskjellen mellom kvinnene og 
mennene var fra 11.000 kroner til 37.000 kroner.

Ombudet vurderte først om de aktuelle sykepleierne og ingeniørene utførte 
arbeid av lik verdi. Som nevnt over skal det i denne sammenheng legges vekt på 
kompetanse og andre forhold som anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold. Når 
det gjelder kompetanse, fant ombudet at de to sykepleierne hadde minst like 
omfattende kompetanse som ingeniørene. Anstrengelsen som de to gruppene 
opplevde, ble ansett å være omtrent sammenfallende.

Ombudet vurderte deretter de aktuelle personenes ansvar. Ansvaret var 
forskjellig. Sykepleierne arbeider på sykehjem med eldre, ofte døende personer. 
Ingeniørene har ansvar for kommunale tekniske anlegg for eksempel innen 
vei, vann og kloakk. Sykepleierne har personalansvar for flere ansatte, mens 
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ingeniørene har ansvaret for relativt store budsjetter. Ombudet konstaterte at til 
tross for det forskjelligartede ansvaret som her er påvist, har ikke sykepleierne noe 
mindre ansvar enn ingeniørene.

Også når det gjaldt arbeidsforhold ble det konstatert klare forskjeller. 
Ingeniørene arbeider på kontor og har i stor grad mulighet til å planlegge sin 
arbeidsdag. Sykepleierne arbeider med ledelse og veiledning i et miljø som etter 
ombudets vurdering er mer uforutsigbart. Også i denne vurderingen kom ombudet 
til at sykepleierne uansett ikke hadde bedre arbeidsforhold enn det ingeniørene 
hadde.

Ombudet kom etter en helhetsvurdering til at sykepleierne og ingeniørene 
utførte arbeid av lik verdi.

Ombudet måtte deretter ta stilling til om lønnsforskjellen var basert på andre 
forhold enn kjønn. Det ble først konstatert at eventuell diskriminering måtte 
være å betrakte som indirekte. Dette fordi det må antas at en kvinnelig ingeniør 
ville hatt samme lønn som en mannlig ingeniør, og tilsvarende for en mannlig 
sykepleier sammenliknet med kvinnene som hadde klaget. Begrunnelsen var at 
mens sykepleieryrket er et tradisjonelt kvinneyrke, er ingeniøryrket tradisjonelt 
noe som menn velger. Det ble lagt til grunn at de nevnte strukturene var årsaken til 
lønnsforskjellene. Lønnsforskjellen var dermed begrunnet i kjønn.

Ombudet måtte deretter ta stilling til om markedslønn kunne betraktes som en 
saklig grunn til den lønnsforskjell som var påvist. Markedslønn har tradisjonelt 
blitt betraktet som en kjønnsnøytral grunn til ulik lønn mellom forskjellige ansatte. 
Dersom man finner at markedslønn er årsaken til forskjellig lønn, vil dette derfor 
ikke rammes av likestillingsloven.

Ombudet vurderte om markedslønn var å betrakte som en saklig grunn til 
lønnsforskjellen som var påvist. Ombudet vurderte sykepleiernes situasjon som 
annerledes enn ingeniørenes. Sykepleiere har bare i svært begrenset grad noe 
marked å forholde seg til, og har også svært begrenset streikerett. Det avgjørende 
i vurderingen av om forskjellen kunne anses å være saklig, var om lønnsforskjellen 
var uforholdsmessig inngripende for sykepleierne. I denne sammenheng 
la ombudet vekt på to forhold. For det første ble det vist til sykepleiernes 
begrensede muligheter til å påvirke egen lønnsdannelse. I tillegg ble det lagt 
vekt på at likestillingshensyn måtte gis forrang for markedshensyn. Ombudet 
fant på denne bakgrunn at lønnsforskjellen var uforholdsmessig inngripende og 
dermed ikke saklig begrunnet. Ombudet konkluderte med at det forelå brudd på 
likestillingsloven § 5 jf § 3.

Saken ble klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.
Nemnda var enig med ombudet i vurderingen av at det forelå arbeid av lik 

verdi. Når det gjaldt vurderingen av hvilken betydning markedslønn skulle ha, 
var imidlertid nemnda uenig med ombudet. Nemnda delte seg i et flertall og 
et mindretall. Flertallet mente det ville være urimelig dersom kommunen ikke 
kunne bruke markedslønn som virkemiddel for å beholde de aktuelle ingeniørene. 
Nemnda mente også at lønnsforskjellene lå innenfor det som var akseptabelt, 
når hensyn til kommunens behov for å bruke markedslønn ble vurdert opp mot 
hensynet til likelønn. Det ble i tillegg vist til at likelønnsbestemmelsen ikke skulle 
brukes til generelle oppjusteringer av lønn for yrkesgrupper, og at spørsmålet om 
likelønn var til politisk behandling. Flertallet fant derfor at lønnsforskjellene ikke 
var i strid med likelønnsbestemmelsen i likestillingsloven § 5.

Mindretallet var enig med ombudet i at avlønningen var i strid med 
likestillingsloven.

Nemnda kom med følgende tillegg i sitt vedtak:

«Nemnda har for øvrig notert seg at kommunens lønnstilbud for ny årslønn fra 
1. mai 2008 for de aktuelle personene fører til at lønnsforskjellen er på vei til å 
bli utjevnet, og legger til grunn at det er et mål for kommunen med ytterligere 
utjevning.»
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I NOU 2008:6 er også aktivitetsplikten i likestillingsloven § 1 a trukket frem som 
en bestemmelse som kan benyttes for å oppnå større grad av likelønn. Ombudet 
behandlet i 2008 en sak som kan ha særlig interesse i forhold til dette perspektivet.

Sak 06/786
Lønnsutvikling i forbindelse med foreldrepermisjon

En kvinne hadde vært i foreldrepermisjon i ca ett år. Hun sammenlignet 
sin lønnsutvikling med andre kollegaer i en periode fra hun ble ansatt 
i selskapet 1. august 2004 og frem til 31. mars 2006. Ombudet fant at 
hennes lønnsutvikling var svært dårlig i denne perioden og at dette hadde 
sammenheng med avviklingen av foreldrepermisjon. Ombudet viste blant 
annet til at arbeidsgiver har en aktivitetsplikt etter likestillingsloven § 1 a. 
Arbeidsgiver må da vurdere om kvinnen har fått en dårligere lønnsutvikling 
enn andre som følge av at hun har vært i foreldrepermisjon. Arbeidsgiver 
hadde ikke foretatt noen vurdering av dette og ombudet fant at det forelå 
brudd på likestillingsloven § 3.

En kvinne klaget til ombudet fordi hun mente at hennes lønnsutvikling var blitt 
dårligere sammenliknet med andre ansatte i samme selskap. Hun hadde vært ansatt 
i selskapet i perioden mellom 1. august 2004 og 31. desember 2006. Hun mente at 
årsaken til den dårlige lønnsutviklingen var at hun i perioden mellom desember 
2004 og februar 2005 hadde avviklet foreldrepermisjon. Hun gjorde gjeldende at 
hun var diskriminert.

Selskapet hevdet at hun ikke hadde blitt dårligere stilt enn andre. Tvert i mot 
hevdet det at hun hadde kommet godt ut og at hun var blitt behandlet på samme 
måte som andre ansatte i selskapet. Hun hadde tidligere jobbet i samme selskap i 
Sverige, men flyttet til Norge i 2004. I den forbindelse ble hennes lønn oppjustert til 
«norsk» nivå. Fire måneder før hun gikk ut i foreldrepermisjon og sju måneder etter 
at hun kom tilbake, ble lønnen hennes oppjustert. Arbeidsgiver viste til at de fulgte 
et lønnssystem kalt «pay for performance», og dette systemet var kjønnsnøytralt og 
basert på den enkeltes innsats/inntjening. Arbeidsgiver mente at dersom hun hadde 
sakket etter lønnsmessig, så var det fordi hun hadde gjort en dårligere jobb enn de 
andre ansatte, og ikke fordi hun hadde vært ute i permisjon.

5.2.3. 
Brudd på loven?

Ombudet valgte å innhente statistikk over lønnsutviklingen i den perioden klageren 
mente hun hadde hatt en dårligere lønnsutvikling enn de andre ansatte. Statistikken 
viste at hun hadde kommet dårligere ut enn alle andre ansatte. Hun var den av de 
med sammenlignbare stillinger som hadde hatt svakest lønnsutvikling i perioden 
mellom desember 2004 og februar 2005. Hun hadde hatt en lønnsøkning på fem 
prosent, mens gjennomsittet for de øvrige ansatte var 20 prosent. Den som hadde 
nest dårligst utvikling, hadde fått en økning i perioden på 6,3 prosent, mens den 
som hadde størst økning i samme periode hadde fått 41,9 prosent mer i lønn.

LDO vurderte om det forelå brudd på likestillingsloven. Ombudet 
vurderte ikke saken etter likelønnsbestemmelsen i § 5. Det var mer naturlig 
å vurdere om det forelå indirekte diskriminering som følge av at kvinnen 
hadde avviklet foreldrepermisjon. Årsaken til at man så det som indirekte 
diskriminering, var at lønnssystemet «pay for performance» i utgangspunktet 
var kjønnsnøytralt. Spørsmålet var imidlertid om dette systemet hadde ført til 
usaklig forskjellsbehandling av klager i forbindelse med at hun hadde avviklet 
foreldrepermisjon. Ombudet konstaterte først at det her forelå forskjellsbehandling 
mellom kvinnen og de andre ansatte som ikke hadde avviklet foreldrepermisjon. 
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Spørsmålet var imidlertid om det likevel var saklig at kvinnen hadde hatt en 
dårligere lønnsutvikling. Ombudet fant ikke at det var sannsynliggjort at den dårlige 
lønnsutviklingen hadde sin årsak i hennes arbeidsinnsats, slik arbeidsgiveren 
hevdet. 

Det ble i stedet pekt på at Likelønnskommisjonen hadde påvist at avvikling 
av foreldrepermisjon var en av hovedårsakene til at kvinner blir hengende etter i 
lønnsutviklingen. Ombudet viste deretter til den aktivitetsplikten som arbeidsgivere 
har etter § 1a i likestillingsloven. Denne aktivitetsplikten betyr at arbeidsgivere 
skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. I dette tilfellet hadde 
arbeidsgiver ikke gjort noe særskilt for å vurdere klagers lønnsnivå da hun kom 
tilbake fra foreldrepermisjon, til tross for at det må ha framstått som rimelig klart at 
klageren hadde blitt hengende etter lønnsmessig.

Ombudet konkluderte etter dette med at det hadde skjedd diskriminering i 
strid med likestillingsloven § 3. Uttalelsen er ikke påklaget til Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda og er dermed endelig.

5.3.
Oppsummering
Likestillingsloven § 5 er viktig for å få bukt med lønnsforskjeller i enkeltsaker, men 
ombudet mener det må tas andre grep for å endre de strukturelle årsakene til 
lønnsforskjellene. Det generelle lønnsgapet har ikke blitt mindre i den perioden 
regelen har eksistert, og det har heller ikke blitt noen endring etter at bestemmelsen 
ble skjerpet i 2002. Viktige stikkord i den forbindelsen er å endre tradisjonelle 
utdanningsvalg, gjøre noe med deltidsproblematikken, få til en likere fordeling 
av foreldrepermisjonen og ikke minst oppnå en likere verdsetting av kvinne- og 
mannsyrker.

I den sammenheng mener ombudet at det er helt nødvendig at de tiltakene 
som er nevnt i kapittel 15 i NOU 2008:6, settes ut i livet. Ombudet mener også 
at en styrking av kontrollen med aktivitetsplikten i likestillingsloven, vil kunne 
føre til større grad av likelønn. Å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for 
likestilling vil i mange bedrifter innebære at de må vurdere de ansattes lønn etter 
foreldrepermisjon.
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Anne Enger ledet likelønnskommisjonen som 
foreslår en likelønnspott på tre milliarder kroner. 
Sammen med Kristina Jullum Hagen har hun 
skrevet boka «Den lille forskjellen», som går i 
dybden når det gjelder problematikken rundt 
likelønn og likestilling i Norge.

Stor ulikhet
Enger mener at vi i Norge ikke har lykkes i  likelønns-
politikken. 

– De 20–30 siste årene, ja så langt tilbake som vi 
har tall, har kvinner tjent rundt 15 prosent mindre i 
timen enn hva menn tjener. Det er en ganske stabil 
situasjon faktisk. Egentlig har det ikke skjedd noen 
ting på dette området. Legger man næringsinntekt 
og formue på toppen av timelønnsforskjell, 
blir den økonomiske ulikheten mellom kvinner 
og menn enda større. Derfor valgte flertallet i 
Likelønnskommisjonen å foreslå en likelønnspott 
på tre milliarder kroner. Potten skal innrettes mot 
kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, sier hun.

Sikre varig løft
– Innretning av likelønnspotten må baseres på 
en avtale mellom partene i arbeidslivet. Det 
er nødvendig for å sikre et varig lønnsløft for 
kvinnedominerte grupper. En slik avtale mellom 
partene er viktig for å hindre kompensasjonskrav. 
I kommisjonen gikk vi så langt at vi advarte mot et 
løft dersom det ikke var basert på en slik avtale. SSB 
hjalp oss med å utarbeide noen modeller som viser 
hvordan en slik pott kunne virke. Det var selvsagt 
ingen tilfeldighet at vi fikk eksempler knyttet til 
de gruppene der forskjellene er størst, nemlig 
de yrkesgruppene som har tre til fire års høyere 
utdanning.

Kvinnefella
– Hvorfor ville du skrive bok om dette i etterkant av alt 
arbeidet i Likelønnskommisjonen? 

– Sammen med Kristina Jullum Hagen ble jeg 
motivert til å skrive boka «Den lille forskjellen», fordi 
jeg oppdaget at selv i 2009 er det mange unge og 
velutdannede kvinner som går rett inn i det vi kan 
kalle «kvinnefella». Jeg trodde ærlig talt det var viktig 
for kvinner i dag å ha en selvstendig økonomi, men så 
ser vi at de tar det aller meste av foreldrepermisjonen 

selv og jobber gjerne deltid en periode etterpå. Det 
kalles så fint for et resultat av valgfrihet – men ingen 
fatter valg i et vakuum, og resultatet er at kvinner 
får en løsere tilknytning til arbeidslivet enn menn. 
Lønnsforskjellene blir betydelige og de opprettholdes 
over tid. Det får også konsekvenser for kvinners 
pensjon. Det siste er en funksjon av det første. En 
tredeling av foreldrepermisjonen, der fedrene må ta 
ut minst sin tredel, vil være et effektivt virkemiddel. 

Enger understreker at ingen har skylden for at 
utviklingen i retning mer likelønn har stått stille. 

– Jeg skylder ikke spesielt på noen, men vi 
fant at selve forhandlingssystemet bidrar til å 
opprettholde relative forskjeller. Som en del av 
Likelønnskommisjonens mandat vurderte vi effekten 
av forhandlingssystemet på likelønn de siste ti år. 
Institutt for samfunnsforskning gjorde et oppdrag 
for oss og konkluderte med at systemet bidrar til at 
relative lønnsforskjeller opprettholdes. Derfor er den 
over nevnte avtale for å få til et varig lønnsløft så 
viktig. 

I riktig retning
– En likelønnspott vil imidlertid kunne trekke i riktig 
retning og gjøre noe med likelønnsutfordringen. 
Dessuten vil en tredeling av foreldrepermisjonen føre 
til et mer likestilt foreldreskap. Jeg tror et slikt grep 
på sikt vil være avgjørende viktig for likestilling og 
likelønn. Kanskje vi gjennom en kombinasjon av disse 
to tiltakene også kan knekke koden i forhold til det 
kjønnsdelte arbeidsmarkedet i landet. Her ligger jo 
svært mye av forklaringen på lønnsgapet.

Uheldig med kontantstøtte
– Sett i et likelønnsperspektiv er kontantstøtten 
uheldig. Det var større valgfrihet for småbarns-
familiene som var hovedargumentet for ordningen, 
sier leder for Likelønnskommisjonen og tidligere 
statsråd Anne Enger.

– Jeg har aldri har lagt skjul på at jeg alltid har 
vært mot kontantstøtten, men jeg tapte den saken. 
Først i mitt eget parti (Senterpartiet) og dernest i 
regjeringen. Sånn er det. Du vinner noen slag og du 
taper noen, sier hun.

sier ja til likelønn
og nei til kontantstøtte




